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MELDING OM POLITISK VEDTAK  -  HØRINGSNOTAT OM NY
BARNEHAGELOV

Formannskapet har i møte den 21.12.2004 behandlet sak 0068/04 og fattet slikt vedtak:

Formannskapets vedtak:
1. Høylandet kommune er positivt til at barnehageloven blir endret og far en mer ryddig

sammenstilling.

2. Høylandet kommune slutter seg til departementets forslag om barns rett til medvirkning i § 3 og
den innskjerping i § 6 godkjenningsplikten som er gjort i lovutkastet.

Høylandet kommune mener at hvis en fortsatt ønsker en sterk offentlig barnehage bør den kristne
formålsparagrafen tas bort. Private barnehager kan bestemme at den ikke skal gjelde, dette fører til
grupperinger av barnehager og en oppdeling av samfunnet, som er uheldig.

Det er ønskelig at det som tidligere stod om uteområdet i dagens lov § 3 opprettholdes og flyttes
inn under § 2.
Videre er det viktig at krav om hva vedtektene skal inneholde opprettholdes, og at veiledende norm
for barns lekeareal blir med i departementets forslag til forskrift til loven.

4. Høylandet kommune mener at det er viktig at både styrer og førskolelærer fortsatt skal ha
utdanning

som Ørskolelærer, og at den "gamle" lovteksten opprettholdes på styrer og barnehagens øvrige
personale. Videre bør det ikke være mulig å innvilge varig dispensasjon på styrer. Hvis dette ikke
er mulig støtter vi forslag § 18 B og § 19 A.
De 2 forslagene på ledelse og de 4 forslagene på barnehagens øvrige personale er med på å svekke
statusen på førskolelærerutdanningen. Dette vil føre til at det blir færre som tar
førskolelærerutdanning og færre høyskoler som vil prioritere førskolelærerutdanningen. Som følge
av dette vil kompetansen på barn under 6 år på sikt kunne forsvinne, og interessen for å forske på
dette området vil reduseres. Barne og Familiedepartementets satsing på å øke antall menn i
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barnehagen vil ikke bli realistisk ved å svekke førskolelærerutdanningen.
Lovforslagets § 2 med vektlegging av barnehagens innhold burde heller styrke behovet for
førskolelærerutdannet personale i  barnehagene.
Førskolelærerutdanningen blir videre svekket ved å ta bort barnehageeiers plikt til å stille
barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanningen.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen

-kua,
Kristin L.  Almaas
barnehagestyrer
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